
 

Załącznik nr 1 

Znak postępowania: 1/PSDZ/RPOWP/2022 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Studia realizowane będą dla 16 osób zgodnie z programem i harmonogramem 

zaproponowanym przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega możliwość zakupienia 

mniejszej niż zaplanowana liczba miejsc (minimalnie 5 osób max 16 osób ) na 

studiach podyplomowych w przypadku wystąpienia okoliczności leżących po stronie 

beneficjentów (uczestników projektu). 

2. Szczegółowy program studiów oraz oczekiwane efekty kształcenia dla kierunku 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wraz z ofertą.  

3. Studia muszą być realizowane przez publiczną lub niepubliczną uczelnię wyższą, 

która jest uprawniona do realizacji studiów podyplomowych oraz wydania 

świadectw ukończenia studiów, działającą na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 

r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.).  

4. Studia muszą być zrealizowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 

wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1289) oraz Rozporządzeniem 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu 

kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 

r. poz. 1450). 

5. Liczba godzin zajęć zrealizowanych (w tym obowiązkowe praktyki) na studiach min. 

350 max. 400 godzin dydaktycznych ( 1 godzina = 45 minut) 

6. Studia muszą być realizowane w woj. podlaskim 

7. Zjazdy będą realizowane średnio 2 razy w miesiącu w soboty i niedziele, w 

wyjątkowych sytuacjach w piątki  

8. W sytuacji przedłużającego się stanu zagrożenia epidemicznego w związku z 

zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, Zamawiający dopuszcza prowadzenie zajęć 

drogą elektroniczną, metodą e-learningu, itp. Zamawiający dopuszcza możliwość 

realizacji studiów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Decyzje o zastosowaniu metod i technik kształcenia na odległość i prowadzenia 

zajęć w systemie on-line podejmuje Zamawiający na prośbę Wykonawcy lub na 

podstawie analizy sytuacji epidemiologicznej w kraju.  

9. W przypadku realizacji studiów w sposób on-line:  



 

a) Wykonawca zapewnia dostęp do materiałów i kursu online, kod użytkownika i 

hasło indywidualne dla każdego uczestnika,  

b) Dla potwierdzenia uczestnictwa w studiach Wykonawca udostępni 

Zamawiającemu wykaz aktywności uczestnika na platformie online na której 

umieszczone będą studia. Wykaz powinien zawierać: imię i nazwisko studenta 

lub kod użytkownika (w przypadku kodu wykonawca udostępni przypisanie 

poszczególnych uczestników do danego kodu), daty logowania (aktywności, 

udziału) w studiach,  

10. Zajęcia prowadzone będą w języku polskim 

11. Wykonawca zobowiązuje się do wydania uczestnikowi studiów, kończącemu je z 

wynikiem pozytywnym odpowiedniego dyplomu/ świadectwa/ zaświadczenia 

ukończenia studiów potwierdzające nabycie kwalifikacji oraz przekazanie 

Zamawiającemu kserokopii niniejszego dokumentu potwierdzonego za zgodność z 

oryginałem.  

12. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:  

a) prowadzenia zajęć w salach udostępnionych przez Wykonawcę  

b) prowadzenia list obecności uczestnika skierowanego przez Zamawiającego na 

studia z każdego zjazdu  

13. Szczegółowe ustalenia dotyczące przekazania dokumentacji (dotyczącej realizacji 

zajęć) poczynione zostaną na etapie realizacji zamówienia.  

14. Realizacja usługi odbędzie się z uwzględnieniem zasady równości szans i 

niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie z 

Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i 

mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 

(https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-

w-zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans- i-niedyskryminacji-oraz-zasady-

rownosci-szans/) 

 

Informacje dodatkowe: 

1. Zamawiający zastrzega, iż w związku ze stanem zagrożenia uniemożliwiającym 

realizacje usługi zarówno w formie stacjonarnej jak i on-line, ma prawo unieważnić 

podpisaną umowę na realizację usługi przed rozpoczęciem realizacji studiów 

podyplomowych. Ponadto, żadna ze stron nie może po zaistnieniu takich okoliczności 

żądać rekompensaty finansowej z uwagi na brak realizacji zobowiązania z umowy.  

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-%20i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-%20i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-%20i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans/


 

2. Zamawiający dopuszcza, aby realizacja przedmiotu umowy odbyła się w ramach 

prowadzonych studiów podyplomowych skierowanej do innego/ych odbiorcy/ów niż 

uczestnik/y wyznaczony/ni przez Zamawiającego.  

3. Zamawiający zamieści informacje o współfinansowaniu projektu ze środków Unii 

Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Podlaskiego zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej:  

https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/realizuje_projekt/promocja_projektu/zasady-promowania-

projektu---umowy-podpisane-po-1-stycznia-2018-roku.html 

4. Wykonawca zapewni wykwalifikowaną kadrę naukowo - dydaktyczną uprawnioną do 

prowadzenia zajęć przewidzianych w programie studiów.  

5. Zamawiający zastrzega sobie oraz Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa 

Podlaskiego jako Instytucji Zarządzającej  możliwość kontroli realizacji zajęć w każdym 

czasie, a także prawo wglądu do dokumentacji związanej z realizacją studiów, 

udostępnienia listy obecności.  

6. Wykonywania innych, dodatkowych czynności niewymienionych w Zapytaniu 

ofertowym, a koniecznych i związanych z bezpośrednią prawidłową realizacją projektu i 

umowy.  

 

https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/realizuje_projekt/promocja_projektu/zasady-promowania-projektu---umowy-podpisane-po-1-stycznia-2018-roku.html
https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/realizuje_projekt/promocja_projektu/zasady-promowania-projektu---umowy-podpisane-po-1-stycznia-2018-roku.html

